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I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. H.T. Hỗ trợ 19 địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm
nhập mặn // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 2. Số 307
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 284 tỷ đồng từ nguồn dự
phòng ngân sách TW năm 2015 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn
vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và vụ Hè Thu năm 2015 cho 19 địa phương,
trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 132;
Giáo dục và thời đại, số 264; Công thương, số 133; Bảo hiểm xã hội, số 89).
DDC: 352.7/H450TR.
002. Tin tức - Sự kiện // Tin tức. - 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 3. Số
271
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thăm, làm việc với lãnh đạo
tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền
vững.
DDC: 307.1/T311T.
003. THẮNG QUANG. 6 Chủ tịch tỉnh sẽ bị thanh tra trách nhiệm
năm 2016 // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 2. Số 277
Ngày 18/11, tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã
đồng ý với kế hoạch thanh tra năm 2016, theo đó Thanh tra Chính phủ sẽ tiến
hành các cuộc thanh tra lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt thanh tra trách
nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 tỉnh, trong đó có Bắc
Ninh.
DDC: 352.8/S111CH.
004. MINH TUẤN. Bắc Ninh: Chú trọng bồi dưỡng, thu hút và sử
dụng nhân tài // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 23 tháng 11. - Tr 2. Số 327
Tại buổi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ 2015, phương hướng
nhiệm vụ năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt
được của Sở Nội vụ và đề ra những mục tiêu mới trong công tác tham mưu giúp
UBND tỉnh thực hiện các chức năng Quản lý Nhà nước về nội vụ; hướng dẫn
thực hiện công tác tuyển dụng công chức và triển khai công tác bầu cử Đại biểu
Quốc hội Khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2020.
DDC: 352.6/B113N.
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005. PHƯƠNG MAI. Bắc Ninh: Phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung
Kỳ họp thứ 17 // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 2. Số 313
Tại buổi họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai
nhiệm vụ công tác tháng 11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nhân
Chiến đã đề nghị phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện
cho Kỳ họp lần thứ 17 của HĐND tỉnh. Dự kiến, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh
khóa XVII sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2015.
DDC: 353/B113N.
006. PV. Tất cả 68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành
đại hội // Nhà báo và công luận. - 2015. - Ngày 6-12 tháng 11. - Tr 3. Số 45
Đến ngày 3/11, tất cả 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành
việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy,
Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu tổng số 3.502 Ủy viên BCH.
Nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành cao hơn 15%,
trong đó Bắc Ninh đạt 15,69%.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Cựu chiến binh Việt Nam, số
1096).
DDC: 324.2597075/T124C.
007. N.HẰNG. Bắc Ninh: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 4. Số 314
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai lịch tổ chức Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 7- 17/11,
tất cả 732/732 khu dân cư trong toàn tỉnh sẽ lần lượt tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình thực hiện
tốt các cuộc vận động ở khu dân cư.
DDC: 328.3/B113N.
008. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2015. - Ngày 3 tháng 11.
- Tr 4. Số 262
Ngày 2/11, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp
tác với thành phố Cheb, tỉnh Karlovy Vary, CH Séc. Hai bên thống nhất sẽ ủng
hộ việc thiết lập quan hệ hữu nghị giữa công dân 2 thành phố, nhất là về văn
hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa dân gian địa
phương và từng bước mở rộng trên các lĩnh vực khác.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19605).
DDC: 327.2/B113N.
009. HÀ NHÂN, DŨNG NGUYÊN. Hà Nội bầu bốn Phó Bí thư Thành
ủy // Tiền phong. - 2015. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 10. Số 307
Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã
bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy, trong đó có đồng chí Đào Đức Toàn, SN 1962, quê
ở xã Chi Lăng, huyện Quế Võ.
DDC: 324.2597075/H100N.
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010. CẨM NHUNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 2. Số 91
Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về hệ thống quản lý
văn bản nội bộ cho công chức, viên chức các phòng nghiệp vụ và các đơn vị Bảo
hiểm Xã hội các huyện.
DDC: 368.4/B113N.
011. NGUYỄN MẠNH TUẤT. Công tác kiểm tra BHXH, BHYT //
TC.Bảo hiểm xã hội. - 2015. - Tháng 11. - Tr 30. Số 286
Bài viết về công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra Bảo hiểm Xã hội và
Bảo hiểm Y tế của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2015.
DDC: 368.4/C455T.
012. TRẦN CÔNG BIÊN. Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành
(Bắc Ninh): Khởi sắc ở một vùng quê quan họ // Thời báo làng nghề Việt. 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 14. Số 46
Bài viết về những nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế - xã hội của xã Thanh
Khương, huyện Thuận Thành. Theo đó, 6 tháng đầu năm xã Thanh Khương có
tổng giá trị sản phẩm đạt 62,645 tỷ đồng; tăng 8,01 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái,
đạt 44,18% kế hoạch năm.
DDC: 307.1/X100TH.
013. LỤC BÌNH. 29/30 tỉnh thành phố thành lập Văn phòng Đăng ký
đất đai một cấp // Tài nguyên và môi trường. - 2015. - Ngày 26 tháng 11. - Tr
4. Số 95
Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, tính đến hết tháng 10/2015, cả nước đã
có 29/30 tỉnh, thành phố thành lập, kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai một
cấp; 5 địa phương đã thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, trong đó
có Bắc Ninh.
DDC: 354.309597/H103CH.
014. THÀNH SƠN. Trở lại làng Phù Lưu // TC.Gia đình và trẻ em. 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 30. Số 47
Bài và ảnh về vùng đất và con người làng cổ Phù Lưu, thuộc xã Đông
Ngàn, thị xã Từ Sơn.
DDC: 307.72/TR460L.
015. THỦY, MAI. Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra công tác tại
Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 3. Số 3767
Ngày 18/11, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng, Thứ trưởng
Bùi Văn Thành làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các mặt công tác đảm bảo hậu cần,
kỹ thuật tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có Trung tướng Phạm Quang Cử,
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện lãnh đạo các đơn vị
nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
DDC: 352.8/TH550TR.
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016. M.HIỀU. Cụm thi đua số 4 : Công an các đơn vị, địa phương tổng
kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 // Công an nhân dân. 2015. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 3. Số 3756
Ngày 6/11, tại Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an gồm Công an 8
tỉnh, trong đó có Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì
an ninh Tổ quốc" năm 2015.
DDC: 363.2/C511TH.
017. HOÀNG NHƯỠNG. BIDV trao tặng xe đạp cho Công an tỉnh
Bắc Ninh và Ninh Bình // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 11. - Tr
4. Số 19616
Ngày 13/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã
tổ chức trao tặng 200 xe đạp cho công an hai tỉnh Bắc Ninh và Ninh Bình. BIDV
cũng dành 6,5 tỷ đồng tài trợ 2.354 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát
trật tự, cảnh sát khu vực 19 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21964; Công an
nhân dân, số 3763; Tiền phong, số 320; Pháp luật Việt Nam, số 320).
DDC: 363.2/B300D.
018. HUY LỘC. Ái ngại xe tự chế, ôtô "hết đát" đưa đón học sinh //
Giao thông. - 2015. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 4. Số 179
Bài và ảnh về các xe tự chế, xe ôtô hết niên hạn sử dụng được dùng để
đưa đón học sinh Trường tiểu học Việt Hùng 1, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ,
gây mất an toàn cho trẻ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3774).
DDC: 363.12009597/A103NG.
019. THẮNG QUANG. Vụ Taxi đâm nhiều xe máy trên cầu vượt ở
Hà Nội: Khởi tố vụ án, triệu tập nhiều người liên quan // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 7. Số 269
Công an đã xác định được danh tính một số nạn nhân trong vụ Taxi đâm
nhiều xe máy trên cầu vượt ở Hà Nội, trong đó có nạn nhân Nguyễn Văn Cương,
SN 1997, quê ở huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: An ninh thế giới, số 1520; Lao
động xã hội, số 135).
DDC: 363.12009597/V500T.
020. TÙNG LÂM. Nhức nhối nạn khai thác cát, sỏi trên sông // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 11. - Tr 8. Số 21950
Hiện nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trên cửa sông, cửa biển diễn biến
hết sức phức tạp. Chính phủ đã quyết định chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương
khẩn trương lập lại trật tự, kỷ cương trong khai thác cát, sỏi. Theo đó, tỉnh Bắc
Ninh đã yêu cầu lực lượng công an có biện pháp đấu tranh mạnh mẽ, coi "cát
tặc" là loại tội phạm nguy hiểm, xâm phạm an ninh quốc gia, môi trường.
DDC: 363.25/NH552NH.
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021. VIỆT HÀ. Cả làng bức xúc vì dự án lấy chợ của dân : Điều tra
theo đơn thư bạn đọc // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 25 tháng 11. - Tr 7. Số
3773
Bài phản ánh về những bức xúc của người dân khu phố Trang Liệt,
phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, trong việc thu hồi đất. Đại diện Đảng ủy,
HĐND, UBND phường đã tập trung giải thích nhiều lần nhưng chưa có sức
thuyết phục đối với nhân dân.
DDC: 354.309597/C100L.
022. HOÀNG ĐỨC. Bắc Ninh: Bắt đối tượng chém, cướp tài sản lái
xe taxi // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 10. Số 334
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa bắt giữ
đối tượng Đàm Đức Hưng, 18 tuổi, trú ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang có hành vi chém, cướp tài sản của lái xe taxi trên địa bàn Khu công
nghiệp Quế Võ. Bước đầu Hưng khai nhận do thiếu tiền chơi điện tử, ăn tiêu nên
đã cướp tài sản.
DDC: 364.152/B113N.
023. THÀNH VĂN. Bắt nghi phạm giết người, cướp ôtô tại Bắc Ninh
// Giao thông. - 2015. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 14. Số 192
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với cơ
quan chức năng thực nghiệm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản của lái xe
ôtô xảy ra tại Khu công nghiệp Quế Võ đêm 25/11. Nghi phạm là Đàm Đức
Hưng, 18 tuổi, trú tại xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
DDC: 364.152/B118NGH.
024. MINH HỮU. Yên Phong (Bắc Ninh): Bị lừa tiền khi "làm chế độ
da cam"? // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 14. Số 317
Bài phản ánh về việc 6 cựu chiến binh ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ,
huyện Yên Phong bị lừa làm hồ sơ để hưởng chế độ chất độc da cam với tổng
chi phí hơn 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
DDC: 364.16/Y603PH.
025. MINH QUÂN. Thu giữ 1.300 điện thoại di động chưa rõ nguồn
gốc : An ninh - trật tự // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng 11. - Tr 8.
Số 19609
Ngày 6/11, Phòng 5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu
(C47), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Quế Võ bắt
giữ xe ôtô BKS: 14C-134.37 đang vận chuyển 1.300 điện thoại di động nhãn
hiệu Samsung, Apple, Vertu... chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 267;
Đại đoàn kết, số 311).
DDC: 364.16/TH500GI.

5

026. NGÔ TUẤN. Bảo vệ trộm 11 bộ máy vi tính : Tin an ninh trật tự //
Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 11. - Tr 5. Số 3766
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du đã ra quyết định khởi
tố đối tượng Ngô Tùng Dương, trú tại Bắc Giang, về hành vi trộm cắp tài sản
gồm 11 bộ máy vi tính trị giá khoảng 150 triệu đồng.
DDC: 364.16/B108V.
027. NHÓM PV YTĐP. Chữa bệnh, lựa chọn giới tính thai nhi bằng
kim băng ở Bắc Ninh: Trò bịp của "lang vườn" // Sức khỏe và đời sống. 2015. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 6. Số 185
Bài phản ánh về việc hành nghề chữa bệnh và lựa chọn giới tính thai nhi
bằng kim băng của ông lang Nguyễn Duy Hợp, trú tại đội 13, xóm Tủng, xã
Mão Điền, huyện Thuận Thành. Viện Kiểm nghiệm thuốc TW đã xác minh
thuốc của ông Hợp là dược liệu giả làm chủ yếu từ tinh bột và không có tác
dụng chữa bệnh.
DDC: 364.16/CH551B.
028. P.A. Liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm") tại
Bắc Ninh: Hưng "sóc" tử vong vì bị ung thư // Công an nhân dân. - 2015. Ngày 7 tháng 11. - Tr 8. Số 3755
Ngày 5/11, Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng "sóc"), nguyên Trưởng thôn
Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, đồng phạm của "ông trùm" Minh
"Sâm" trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đã tử vong tại nhà do bị ung thư.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 312).
DDC: 364.16/L305Q.
029. THANH SƠN. Không có chuyện ép cung trong vụ án Tàng
Keangnam // Gia đình và xã hội. - 2015. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 13. Số 139
Dự kiến, từ ngày 7 đến 11/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở lại
phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) cùng đồng
bọn về tội "mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy". Trong quá trình điều tra
bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định không có chuyện Tráng A Tàng
và đồng bọn bị mớm cung hay ép cung.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 94).
DDC: 364.1/KH455C.
030. SINH PHÚC. Khởi tố điều tra vụ án 2 luật sư bị hành hung : An
ninh - Trật tự // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 8. Số 19616
Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án "cố ý gây
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác" đối với 8 đối tượng tham
gia hành hung hai luật sư (trong đó có Luật sư Lê Văn Luân, SN 1985, trú tại xã
Hán Quảng, huyện Quế Võ).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động thứ 7, số 264).
DDC: 364.15/KH462T.
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031. THUẬN THÀNH. Kẻ ngáo đá lãnh 6 năm 6 tháng tù : Tin xét xử
// Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 23 tháng 11. - Tr 9. Số 327
Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh đã tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù đối với bị
cáo Nguyễn Văn Phúc, SN 1979, trú tại phường Vệ An, TP Bắc Ninh về tội "Cố
ý gây thương tích".
DDC: 364.1/K200NG.
032. THỦY, MAI. Lập nhiều công ty "ma" chiếm đoạt hơn 22 tỷ tiền
thuế // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 5. Số 3772
Ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố
vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua
bán trái phép hóa đơn, chứng từ, chiếm đoạt của nhà nước hơn 22 tỷ đồng.
DDC: 364.16/L123NH.
033. Truy quét cờ bạc : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày 4
tháng 11. - Tr 8. Số 21953
Ngày 3/11, tại nhà Nguyễn Văn Kháng, SN 1952, ở phố Chờ, thị trấn
Chờ, huyện Yên Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
(PC45) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ và Công an huyện Yên
Phong bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.
Tang vật thu giữ gồm 7 tờ cáp lô, đề, một máy tính, năm máy fax và 135 triệu
đồng.
DDC: 364.1/TR523Q.
034. Trộm cắp tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày 8
tháng 11. - Tr 7. Số 21957
Ngày 7/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về
hành vi trộm cắp tài sản và 1 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có. Các đối tượng trên là thủ phạm vụ trộm tại Cty TNHH NCC, trị
giá tài sản gần 300 triệu đồng.
DDC: 364.16/TR453C.
035. Trộm, cướp tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày
5 tháng 11. - Tr 7. Số 21954
Ngày 4/11, Công an huyện Quế Võ nhận được đơn trình báo của Cty DK
UIL Việt Nam, thuộc KCN Quế Võ về việc bị kẻ gian lấy trộm 6.000 sản phẩm
khay đựng sim ĐTDĐ Samsung Galaxy S6, tổng tài sản trị giá khoảng 120 triệu
đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.
DDC: 364.16/TR453C.
036. TUẤN HÒA. Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cướp tài sản : An
ninh - trật tự // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 8. Số 19632
Ngày 29/11, Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh cho biết, đã
khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tiệp, 38 tuổi, trú tại xã
Hương Mạc, thị xã Từ Sơn về hành vi cướp tài sản.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3778).
DDC: 364.15/KH462T.
037. Vận chuyển thuốc lá lậu : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2015. Ngày 18 tháng 11. - Tr 8. Số 21967
Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức
vụ (PC 46, Công an Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng cùng trú tại Bắc Ninh về
hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu.
DDC: 364.16/V121CH.
038. ĐINH LÊ. Về vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở Từ Sơn
(Bắc Ninh): Nhân chứng chính là chủ mưu? // Thanh tra. - 2015. - Ngày 6
tháng 11. - Tr 6. Số 89
Trong hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở Từ Sơn cho thấy, có
chứng cứ chứng minh đối tượng được nhận định là nhân chứng cũng đồng thời
là chủ mưu của vụ án. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân
dân tối cao đã quyết định tạm hoãn phiên xét xử trước những chứng cứ mới mà
luật sư đưa ra.
DDC: 364.1/V250V.
039. ĐÀO MINH KHOA. Cặp vợ chồng lập công ty để lừa hơn 66 tỷ
đồng // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 5. Số 3758
Ngày 9/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ vụ án
"lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ và Phòng giao dịch Bắc Ninh
thuộc Sở Giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đồng thời đề nghị truy tố
6 bị can về các tội danh nêu trên.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 260).
DDC: 364.16/C117V.
040. M.QUANG. Khởi tố chủ tịch xã vì cố ý làm trái // Tuổi trẻ. 2015. - Ngày 27 tháng 11. - Tr 18. Số 322
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi
tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Tài, 52 tuổi,
trú ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, hiện là
chủ tịch Hội Nông dân xã về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21976).
DDC: 364.16/KH462T.
041. H.A. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2015. - Ngày 16
tháng 11. - Tr 5. Số 265
Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra việc thực hiện Điều lệ
Công đoàn Việt Nam tại các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành nông
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nghiệp, Liên đoàn lao động huyện Gia Bình, Công đoàn Y tế và Công đoàn viên
chức tỉnh. Đồng thời triển khai việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng
Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra Công đoàn
tới các Công đoàn trong tỉnh.
DDC: 331.87/L305Đ.
042. L.NGUYÊN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2015. Ngày 6 tháng 11. - Tr 5. Số 257
Quý III/2015, các cấp Công đoàn trong tỉnh thành lập được 34 công đoàn
cơ sở và phát triển mới được 1.280 đoàn viên công đoàn; thành lập tổ giúp việc
trong xây dựng đề án về vị trí việc làm của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 361.7/L305Đ.
043. NGUYỄN THỊ NHANH. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Lao động nữ góp
phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh // Lao động và Công đoàn. - 2015.
- Tháng 11. - Tr 23. Số 583
Bài viết về lực lượng lao động nữ tỉnh Bắc Ninh góp phần thực hiện
nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
DDC: 331.4/L305Đ.
044. NGUYỄN QUỐC LẬP. Hội NCT xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh: Tích cực thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" // Người
cao tuổi. - 2015. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 5. Số 177
Bài viết về Hội NCT xã Song Hồ, huyện Thuận Thành với nhiều hoạt
động nổi bật, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng".
DDC: 305.26/H452NG.
045. PHÚC MINH. Nơi gửi gắm cảm xúc, chia sẻ tâm tư // Người cao
tuổi. - 2015. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 6. Số 177
Bài viết về Hội NCT xã An Thịnh, huyện Lương Tài với nhiều hoạt động
thi đua yêu nước, Hội đã thành lập được 16 CLB văn nghệ, thể dục, dưỡng sinh,
thơ, bóng bàn, cờ tướng, cầu lông ... thu hút rất nhiều hội viên tham gia sinh
hoạt sôi nổi và đều đặn, CLB còn là nơi để người cao tuổi gửi gắm cảm xúc,
chia sẻ tâm tư, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tổ chức Hội.
DDC: 305.26/N462G.
046. PV. Khối thi đua số 3 - Các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội:
Nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò NCT // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 2. Số 185
Ngày 18/11, tại TP Bắc Ninh, Khối thi đua số 3 gồm 6 đơn vị trực thuộc
Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015.
DDC: 305.26/KH452TH.
047. ÁNH TUYẾT. Cụm thi đua số III: Hoàn thành xuất sắc các chỉ
tiêu thi đua // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 2. Số 179
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Ngày 9/11, tại TP Hải Phòng, Cụm thi đua số III gồm 6 tỉnh, trong đó có
Bắc Ninh, đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi đua năm 2015.
DDC: 305.26/C511TH.
048. NGÔ CHUYÊN. Cụ bà 82 tuổi bán trà đá nuôi con bại liệt và
cháu học đại học : Cảnh đời // Lao động. - 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 1. Số
260
Bài viết về cuộc sống vất vả của bà Nguyễn Thị Bảo, 82 tuổi, quê ở
phường Tiền An, TP Bắc Ninh một mình nuôi con bại liệt và cháu học đại học,
rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.
DDC: 305.26/C500B.
049. THU HÀ. Nông dân tin tưởng "kênh trả chậm" qua Hội // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 16. Số 264
Từ đề án hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân, Hội Nông
dân tỉnh Bắc Ninh triển khai, 3 năm qua đã có hàng trăm hộ nông dân nghèo xã
Việt Thống, huyện Quế Võ được tạo điều kiện mua và giám sát chất lượng phân
bón, góp phần hạn chế tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng.
DDC: 631.8/N450D.
050. SƠN TRÀ. Trưởng thôn được dân tin // Người cao tuổi. - 2015. Ngày 27 tháng 11. - Tr 4. Số 190
Bài viết về ông Nguyễn Đình Phúc, Trưởng thôn Chè, xã Liên Bão,
huyện Tiên Du, người làm kinh tế giỏi tại địa phương được nhân dân tin yêu.
DDC: 305.9/TR561TH.
051. NGUYỄN KHANG. Người nông dân thuần hóa được vịt trời //
TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2015. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 16. Số 46
Bài viết về câu chuyện thuần hóa vịt trời của anh Nguyễn Đăng Cường,
xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh
Hùng biểu dương tại buổi tuyên dương 63 nông dân xuất sắc toàn quốc năm
2015.
DDC: 305.5/NG558N.
052. XƯƠNG GIANG. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Học tập và làm theo
tấm gương Bác" // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr
6. Số 1097
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Hội
Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh, xứng đáng với lời Bác dạy "Dù đi đâu, làm gì
đều phải gương mẫu".
DDC: 305.9/H452C.
053. NGUYỄN THỊ THẢO. Hội Cựu chiến binh (CCB) Cụm thi đua
số 5 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 2. Số 19617
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Hội Cựu chiến binh Cụm thi đua số 5 gồm 4 tỉnh đã tổng kết phong trào
thi đua năm 2015, theo đó hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã xây được 12 nhà
tình nghĩa tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vì người nghèo.
DDC: 305.9/H452C.
054. HỒNG MINH. 7 năm, xử lý hình sự 398 vụ bạo lực gia đình //
Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 7. Số 317
Bài phản ánh về tình trạng bạo lực gia đình ở Việt Nam ngày càng tăng
cao. Trong đó ở Bắc Ninh, Hội phụ nữ tỉnh đã tuyên truyền vận động lên kế
hoạch phòng, chống bạo lực gia đình. Đối tượng gây ra bạo lực gia đình đã hiểu
rõ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nạn nhân cũng được hỗ trợ học nghề,
giúp chị em có thu nhập ổn định, làm chủ kinh tế trong gia đình.
DDC: 362.82/B112N.
055. Không ngại khó // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 16 tháng 11. Tr 2. Số 137
Bài viết về tấm gương vượt khó để phát triển kinh tế trang trại của chị Bùi
Thị Hà, ở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du.
DDC: 305.4/KH455NG.
056. NGUYỄN QUỐC LẬP. Vươn lên bằng nghị lực và trách nhiệm //
Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 4. Số 189
Bài viết về ông Nguyễn Chương Tẩu, Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn
Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, người đi đầu trong các phòng trào
thi đua yêu nước ở địa phương.
DDC: 305.9/V560L.
057. CAO NGUYÊN. 40 năm bên nhau xây hạnh phúc : Bài dự thi:
"Bách niên giai lão" // Khoa học và đời sống. - 2015. - Ngày 23 tháng 11. - Tr
16. Số 140
Bài viết về câu chuyện tình yêu cảm động của vợ chồng thương binh nặng
Nguyễn Văn Mão, SN 1949 và Nguyễn Thị Chính, SN 1955 ở Trung tâm điều
dưỡng thương binh Thuận Thành.
DDC: 305.9/B454M.
II – KINH TẾ
058. PHAN ĐỨC. 5 tỉnh, thành xuất khẩu trên 10 tỷ USD // Công an
nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 4. Số 3778
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, hết tháng 10, có 5 trong 63 tỉnh
thành cả nước đạt kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, trong đó có Bắc
Ninh đứng thứ hai, đạt 18,138 tỷ USD.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Thanh niên, số 333).
DDC: 382.09597/N114M.
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059. SONG MINH. Viglacera đầu tư hơn 80 tỉ đồng xây nhà ở công
nhân tại KCN Yên Phong // Lao động. - 2015. - Ngày 6 tháng 11. - Tr. Tiền tệ
và đầu tư. Số 257
Ngày 5/11, Tổng Công ty Viglacera chính thức khởi công xây dựng khu
nhà ở công nhân tại Khu đô thị Yên Phong. Song song với phát triển nhà ở,
Viglacera cũng khánh thành và đưa vào sử dụng "Hệ thống cung cấp nước sạch
công suất 20.000m3/ngày đêm khu công nghiệp Yên Phong".
DDC: 332.6/V300GL.
060. TP. Chuyển đổi KCN vừa và nhỏ Nhân Hòa - Phương Liễu //
Lao động và xã hội. - 2015. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 4. Số 134
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi khu công nghiệp vừa và nhỏ
Nhân Hòa - Phương Liễu thành KCN An Việt - Quế Võ 6 và đồng ý bổ sung
KCN An Việt - Quế Võ 6, diện tích 78,68ha vào danh mục quy hoạch phát triển
các KCN đến năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 333.33/CH527Đ.
061. TUẤN ĐỨC. Bác đề nghị ưu đãi thuế của Samsung // Tiền
phong. - 2015. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 2. Số 310
Ngày 5/11, Bộ Tài chính cho biết, vừa có văn bản từ chối đề nghị ưu đãi
thuế của Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Samsung đề nghị được áp
dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án tại Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 134;
Đất Việt, số 45).
DDC: 336.2/B103Đ.
062. VŨ SƠN. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Chuẩn bị đưa
Trung tâm Chăm sóc khách hàng vào hoạt động // Công thương. - 2015. Ngày 6 tháng 11. - Tr 11. Số 133
Theo tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tháng 12/2015, Trung tâm
Chăm sóc khách hàng của đơn vị sẽ chính thức đi vào hoạt động và cung cấp
dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 15 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 621.31/T455C.
063. QUANG MINH. Những đứa trẻ làng Gốm : Cuộc sống qua ảnh //
Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 16. Số 326
Bài và ảnh về những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại làng gốm Phù Lãng,
huyện Quế Võ với những khả năng đặc biệt và ngay từ nhỏ đã được tham gia
vào các công đoạn sản xuất gốm.
DDC: 666/NH556Đ.
064. VN. Bắc Ninh : Nhiều địa phương kỷ niệm 70 năm thành lập ngành
nông nghiệp // Nông nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 2. Số
226
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Ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh đã tổ
chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành và đón nhận Huân chương Lao động hạng
Nhất. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã
về dự.
DDC: 354.509597/B113N.
065. NGUYỄN VIỆT HƯNG. Ông Hồng bỏ hồng xiêm, trồng bưởi
diễn : Bí quyết làm ăn // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 11 tháng 11. - Tr
14. Số 270
Bài viết về ông Nguyễn Văn Hồng, ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn,
người tiên phong cho phong trào trồng bưởi Diễn thay thế cho các cây trồng
truyền thống khác, đem lại giá trị kinh tế cao.
DDC: 338.1/Ô455H.
066. NGUYÊN ĐỨC. Tôn thêm hương sắc cho lan hồ điệp // Quân đội
nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 5. Số 19606
Bài và ảnh về mô hình trồng lan hồ điệp, một hướng mới độc đáo thoát
cảnh nghèo khó cho gia đình của bà Đỗ Thị Mơ ở xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.
DDC: 338.1/T454TH.
III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
067. THU LÊ. Quyết không để hình ảnh phản cảm, dã man trong lễ
hội // Người tiêu dùng. - 2015. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 28. Số 173
Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, đặc biệt là
hình ảnh phản cảm, dã man ở một số lễ hội, trong đó có lễ hội chém lợn ở làng
Ném Thượng, sẽ được chấn chỉnh kịp thời.
DDC: 394.26/Q528KH.
068. PHƯƠNG ANH. Lễ hội khu Ném Thượng (P.Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh) năm 2016: "Thông tin trên báo chính là cơ sở để chính quyền vào
cuộc và xử lý" // Văn hóa. - 2015. - Ngày 11 tháng 11. - Tr 7. Số 135
Ngày 10/11, tại TP Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị bàn về công tác quản lý
di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn TP Bắc Ninh mùa lễ hội năm 2016. Đặc
biệt đối với Lễ hội khu Ném Thượng, UBND TP Bắc Ninh đã chỉ đạo địa
phương không "chém lợn" ở giữa sân đình.
DDC: 394.26/L250H.
069. LINH PHƯƠNG, LAN TRẦN. Kỳ 8: Lễ hội biến tướng, bạo lực,
nhuốm mùi tiền : Người Việt tự "đầu độc"văn hóa // Lao động. - 2015. - Ngày
4 tháng 11. - Tr 6. Số 255
Bài phản ánh về các lễ hội bị biến tướng, bạo lực, nhuốm mùi tiền đã và
đang diễn ra trên địa bàn cả nước gây xôn xao dư luận, trong đó có lễ hội chém
lợn ở làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/K600T.
13

070. B.P. Hội thảo "Báo chí đưa tin về an toàn giao thông" // An ninh
biên giới. - 2015. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 22. Số 46
Ngày 12/11, tại TP Bắc Ninh, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Hội thảo
"Báo chí đưa tin về an toàn giao thông". Hội thảo thu hút sự tham gia của đông
đảo phóng viên các cơ quan báo, tạp chí Trung ương và các tỉnh phía Bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 136; Nhà báo và
công luận, số 47).
DDC: 363.1200959771/H452TH.
071. MINH ANH. 60 gian nông sản an toàn tại Hội chợ Bắc Ninh //
Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 27 tháng 11. - Tr 2. Số 284
Ngày 26/11, Ban tổ chức Hội chợ công thương, nông sản miền Bắc 2015
đã họp phiên cuối cùng để tổ chức Hội chợ tại TP Bắc Ninh. Ông Nguyễn Xuân
Chín, Phó Giám đốc Sở Công thương, Trưởng BTC Hội chợ cho biết: Ngoài 200
gian hàng công thương truyền thống, hội chợ có thêm 60 gian hàng nông sản an
toàn, nông sản đặc sắc, sản phẩm làng nghề của một số tỉnh phía Bắc.
DDC: 907.4/S111M.
072. TRẦN MINH CHÍNH. Xã hội và nghệ nhân làng thủy tổ Quan họ
// TC.Làng Việt. - 2015. - Tháng 11. - Tr 16. Số 64
Bài và ảnh về tập quán sinh hoạt của làng thủy tổ Quan họ Viêm Xá nay
thuộc xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, nơi hình thành một "Xã hội Quan họ làng"
mang tính xã hội hóa rộng rãi và toàn thể.
DDC: 782.42162009597/X100H.
073. HIỀN ANH. GD&ĐT Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu
quan trọng // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 2. Số 275
Ngày 16/11, UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh
tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục cách mạng (1945-2015) và Ngày Nhà
giáo Việt Nam 2015.
DDC: 371.2/GI108D.
074. UYỀN THANH. Trường Đại học Hậu cần - Kỹ thuật CAND
khai giảng năm học mới 2015-2016 // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 4
tháng 11. - Tr 3. Số 3752
Ngày 3/11, tại Bắc Ninh, Trường Đại học Hậu Cần - Kỹ thuật Công an
nhân dân đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Tới dự có các đồng
chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;
đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí
Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo trong
và ngoài lực lượng Công an nhân dân.
DDC: 378.1/TR561Đ.
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075. THANH THƯƠNG. Truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng
cảm"cho học sinh quên mình cứu bạn // Tin tức. - 2015. - Ngày 24 tháng 11. Tr 8. Số 280
Ngày 23/11, tại Trường trung học cơ sở Đại Xuân, huyện Quế Võ, Tỉnh
Đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em
Nguyễn Đức Tú, lớp 6B. Đây là danh hiệu cao quý do TW Đoàn trao tặng cho
những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm trong chiến đấu, lao động học tập và cuộc
sống hàng ngày.
DDC: 371.5/TR523T.
076. Bắc Ninh: Hội thi Nghiệp vụ sư phạm // Giáo dục và thời đại. 2015. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 7. Số 275
Trong 2 ngày 15 và 16/11, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh tổ chức
hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 2015-2016.
DDC: 371.102/B113N.
077. Bắc Ninh: Thành lập đội tuyển thi chọn HSG quốc gia // Giáo
dục và thời đại. - 2015. - Ngày 25 tháng 11. - Tr 7. Số 282
Bắc Ninh đã thành lập đội tuyển thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm
2016 với 58 thí sinh dự thi 9 môn.
DDC: 371.2009597/B113N.
078. Bắc Ninh: Thực hiện đề án Ngoại ngữ // Giáo dục và thời đại. 2015. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 2. Số 266
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.103 giáo viên Tiếng Anh thì 1.045
giáo viên được khảo sát, bồi dưỡng năng lực chuyên môn qua các lớp do Sở
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Ngoại ngữ và Cty AIC tổ chức. Hiện
cơ bản giáo viên Tiếng Anh tiểu học và THCS của tỉnh đạt chuẩn B2, Giáo viên
THCS đạt chuẩn C1 và giáo viên THPT đạt chuẩn C2. Sở Giáo dục và Đào tạo
đã xây dựng được 4 trường trọng điểm với 100% giáo viên đạt chuẩn mức độ
cao trình độ B2 và C1 trở lên.
DDC: 372.65/B113N.
079. THANH HƯƠNG, TTXVN. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức.
- 2015. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 4. Số 277
Từ năm học 2013 - 2014 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai dạy tiếng
Anh 4 tiết/tuần cho 100% học sinh lớp 3,4,5. Với học sinh lớp 1,2 tuỳ thuộc vào
điều kiện từng trường có cách thức triển khai phù hợp và hiện nay đã có 66
trường triển khai, chiếm 43,2%.
DDC: 372.652/B113N.
080. THÙY TRANG. Giảng dạy bảo tồn di sản trong trường học: Giải
pháp tối ưu // Sức khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 10. Số 179
Thời gian qua, việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
ở nước ta khi đã được tổ chức UNESCO vinh danh, trong đó có dân ca Quan họ
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Bắc Ninh, bằng cách đưa di sản văn hóa phi vật thể vào trường học để giảng dạy
cho thế hệ trẻ đang đạt được những hiệu quả tích cực.
DDC: 782.42162009597/GI116D.
081. HẠ VŨ. Chuyện buồn của cô sinh viên á khoa tiếng Đức //
Khuyến học và dân trí. - 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 6. Số 46
Bài viết về tấm gương học giỏi vượt khó của em Mai Ngọc Tuyết, trú tại
phường Tiền An, TP Bắc Ninh.
DDC: 371.8/CH527B.
082. LÊ BA. Hội đồng họ Lê Bắc Ninh khuyến học, khuyến tài //
Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 7. Số 185
Phát huy truyền thống hiếu học của tổ tiên Trạng nguyên khai khoa Thái
sư Lê Văn Thịnh, Hội đồng họ Lê Bắc Ninh đã có nhiều cố gắng trong việc thúc
đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình gia đình dòng họ
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
DDC: 370. 9597/H452Đ.
083. QUỐC HUY. Những thần đồng triệu người mê giờ ra sao? //
Khuyến học và Dân trí. - 2015. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 4. Số 48
Bài phản ánh về những thần đồng được phát hiện tài năng từ khá sớm
nhưng đến nay đều bị rơi vào quên lãng và gặp nhiều bất ổn tâm lý, trong đó có
em Tuấn Minh, SN 2008, quê ở thị xã Từ Sơn.
DDC: 305.231/NH556TH.
084. TỐ NHƯ. Trường CĐ Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh: đón
Huân chương Lao động hạng Nhất // Nông nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày
18 tháng 11. - Tr 4. Số 230
Ngày 17/11, Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã
tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương
lao động hạng Nhất.
DDC: 373.246/TR561C.
085. TÂN HUYỀN. Nhà giáo nhân dân và những chiếc máy ảnh : Kỷ
niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 // Sức khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 20
tháng 11. - Tr 10. Số 185
Bài viết về Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn,
người khởi xướng phong trào "Nghìn việc tốt", là tấm gương sáng về tinh thần
lạc quan, nghị lực phi thường và khát vọng sống để cống hiến thật nhiều cho quê
hương đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 186).
DDC: 371.1009597/NH100GI.
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086. VŨ THẾ THƯỢC. Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh: Trao thưởng
Quỹ Khuyến học Lê Văn Thịnh // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 8 tháng 11.
- Tr 4. Số 178
Năm 2015, huyện Gia Bình đã trích Quỹ Khuyến học Lê Văn Thịnh trao
thưởng cho 59 giáo viên, 206 học sinh, tổng số tiền 287 triệu đồng.
DDC: 370.9597/H527GI.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
087. GS.TS ĐỖ NHƯ HƠN. Phòng ngừa mù lòa, giảm thị lực: Đừng
để quá muộn! // Sức khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 8. Số
179
Theo điều tra năm 2015 của Bộ Y tế, tại Việt Nam chỉ riêng 14 tỉnh
thành, trong đó có tỉnh Bắc Ninh, đã có gần 330.000 người mù và hơn 2 triệu
người trên 50 tuổi bị giảm thị lực hoặc bị các vấn đề về mắt khiến chất lượng
cuộc sống, công việc, hạnh phúc và sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng.
DDC: 617.709597/PH431NG.
088. HẢI MINH. Nhân Ngày Đái tháo đường Thế giới 14/11: 80%
người tiểu đường tử vong do biến chứng tim mạch // Phụ nữ Việt Nam. 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 11. Số 136
Bài phản ánh về tình trạng Đái tháo đường ở Việt Nam ngày càng diễn
biến phức tạp. 80% người tiểu đường tử vong do biến chứng tim mạch, trong đó
có trường hợp bệnh nhân Phạm Xuân Hải, trú tại huyện Lương Tài, đã mắc bệnh
hơn 8 năm và nhiều lần bị nhồi máu cơ tim.
DDC: 362.196/NH121NG.
089. K.DUNG. Tập huấn sơ cứu cho gần 1.300 phụ nữ và trẻ em tỉnh
Bắc Ninh // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 10. Số 136
Trong 3 ngày, từ 9 đến 11/11, Tổ chức St John Ambulance Tây Australia
phối hợp với TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn sơ cứu cho
các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và học sinh THCS tại xã Phù Khê và xã
Tương Giang, thị xã Từ Sơn. Qua buổi tập huấn, gần 1.300 phụ nữ và trẻ em của
2 xã đã học được một số kỹ năng sơ cứu khi gặp các tình huống tai nạn.
DDC: 616.02/T123H.
090. THU HƯƠNG. Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 11. Tr 1. Số 19632
Ngày 29/11, tại TP Bắc Ninh, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng,
chống HIV/AIDS năm 2015 với chủ đề "Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết
thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 285; Sức khỏe và
đời sống, số 191; Đại biểu nhân dân, số 334; Thanh niên, số 334; Đại đoàn kết,
số 334).
DDC: 616.97/M314T.
091. L.C. Bắc Ninh: Xử lý ô nhiễm môi trường ở Phong Khê // Tài
nguyên và môi trường. - 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 6. Số 91
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Ninh đã có buổi làm việc với một số ngành liên quan và UBND, Công an TP
Bắc Ninh để bàn giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường ở phường Phong
Khê, TP Bắc Ninh.
DDC: 363.73/B113N.
092. T.T. Bắc Ninh: Hoàn thành hệ thống xử lý nước thải làng nghề
Phong Khê // Công thương. - 2015. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 15. Số 133
Năm 2015, TP Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống xử lý nước
thải tại làng nghề tái chế giấy Phong Khê.
DDC: 363.73/B113N.
093. THU HẰNG. Xây trạm xử lý nước thải tại khu công nghiệp Yên
Phong // Tin tức. - 2015. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 12. Số 273
Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng (Viglacera) cho biết, trạm xử
lý nước thải công suất 12.000m3/ngày đêm tại Khu Công nghiệp Yên Phong dự
kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III năm 2016.
DDC: 628.1/X126TR.
094. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2015. Ngày 30 tháng 11. - Tr 7. Số 21979
Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề sản xuất giấy
truyền thống Phong Khê, TP Bắc Ninh. Đề nghị chính quyền và cơ quan chức
năng chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm để báo thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.7009597/TH455T.
095. ĐỨC QUÝ. Thể thao Bắc Ninh: Đầu tư trọng điểm các môn thể
thao thành tích cao // Thể thao Việt Nam. - 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 6.
Số 44
Nằm trong lộ trình đầu tư trọng điểm các môn thể thao thành tích cao,
tính đến năm 2020, Bắc Ninh đang từng bước nâng tầm thành tích thể thao trên
những đấu trường lớn. Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh chính thức
đưa thêm môn Wushu và Judo vào đào tạo nâng tổng số môn đào tạo tại Trung
tâm lên 10 môn.
DDC: 796.09597/TH250TH.
096. T.TOÀN. 61 đoàn tham dự Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc
2015 // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 8. Số 266
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Ngày 5/11, tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Ban chỉ đạo, Ban tổ
chức Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ V - năm 2015 đã tổ chức gặp
mặt báo chí và giới thiệu về đại hội.
DDC: 796.09597/S111M.
097. VŨ LÝ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 8 tháng 11.
- Tr 8. Số 19610
Phản ánh về Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015 khai
mạc tại Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 267; Văn hóa, số
134).
DDC: 796.09597/H103B.
098. LỆ THU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 9 tháng
11. - Tr 8. Số 19611
Tại Bắc Ninh đã diễn ra nhiều nội dung thi đấu vòng loại, chung kết các
môn thuộc Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc.
DDC: 796.09597/H103B.
099. TTXVN. Ảnh: Đại hội thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V năm 2015 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 8. Số 19615
Trong khuôn khổ Đại hội thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V - năm
2015, ngày 12/11, tại Trường Đại hội Thể dục thể thao Bắc Ninh tiếp tục diễn ra
nhiều nội dung thi đấu vòng bán kết, chung kết các môn bóng bàn, bóng chuyền,
cầu lông và cờ vua.
DDC: 796.09597/A107Đ.
100. KHƯƠNG XUÂN. Dân phong trào không phải đấu với chuyên
nghiệp // Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 11 tháng 11. - Tr 16. Số 306
Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ V năm 2015 đang diễn ra sôi
nổi tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Đây là nơi quy tụ hàng chục
"ngôi sao" của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã từng giành Huy chương trên
đấu trường quốc tế và các vận động viên không chuyên đến từ các trường Đại
học trong cả nước. Theo quy định của Đại hội năm nay, các vận động viên sẽ
chia hệ thi đấu để tránh tình trạng "dân phong trào" đấu với "dân chuyên
nghiệp".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thể thao Việt Nam, số 44).
DDC: 796.09597/D121PH.
101. QUỐC HÙNG. Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc: ĐH TDTT
Bắc Ninh bảo vệ thành công ngôi vô địch // Văn hóa. - 2015. - Ngày 16 tháng
11. - Tr 15. Số 137
Ngày 13/11, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đại hội Thể
thao sinh viên toàn quốc đã bế mạc. Với 62 HCV, 36 HCB, 35 HCĐ, trường Đại
học TDTT Bắc Ninh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.
DDC: 796.09597/Đ103H.
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102. KHÁNH GIA, TUỆ MINH. Thêm nét đẹp cho văn hóa vùng Kinh
Bắc : Hội đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 8. Số 273
Trong 2 ngày 5 và 6/12, Báo Nông thôn ngày nay sẽ phối hợp với Trung
tâm Du lịch Văn hóa Thể thao Phú Sơn tổ chức Hội thi trâu kéo khỏe và Giải
đua ngựa phong trào nông dân phía Bắc 2015.
DDC: 798.4009597/TH253N.
103. KHÁNH GIA, CHÍNH MINH. Về miền quan họ tìm "mã vương"
: Hội đua ngựa Báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông thôn
ngày nay. - 2015. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 8. Số 286
Báo Nông thôn ngày nay và Trung tâm Du lịch Văn hóa Thể thao Phú
Sơn tổ chức cuộc đua song mã "siêu kinh điển" tại Hội thi trâu kéo khỏe và Giải
đua ngựa phong trào nông dân phía Bắc 2015 trên sân Suối Hoa, TP Bắc Ninh
vào đầu tháng 12.
DDC: 798.4009597/V250M.
104. ĐÌNH THẮNG (THỰC HIỆN). "Sẽ hấp dẫn nông dân" : Hội đua
ngựa Báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 28 tháng 11. - Tr 8. Số 285
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Hội
Nông dân tỉnh Bắc Ninh về Hội thi trâu kéo khỏe và Giải đua ngựa phong trào
nông dân phía Bắc 2015 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tại TP Bắc Ninh.
DDC: 798.4009597/S200H.
105. GIA TƯỞNG, LÊ ĐỨC. Vinh danh các "kỵ sĩ nông dân" : Hội
đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 8. Số 277
Bài viết về quá trình chuẩn bị tham gia Hội đua ngựa báo Nông thôn ngày
nay tại Phú Sơn, Bắc Ninh của ông Hoàn Seo Chùa và những cảm nhận của ông
về vùng đất và con người Bắc Ninh.
DDC: 798.009597/V312D.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
106. NGUYỄN PHAN HÁCH. Chùm tản văn : Sáng tác // TC.Diễn đàn
văn nghệ Việt Nam. - 2015. - Tháng 11. - Tr 64. Số 250
Chùm tản văn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.9228009597/CH511T.
107. NGUYỄN TỰ LẬP. Những điểm nhấn qua Tuyển tập Thơ & văn
của Tân Cương : Đọc sách & Tác phẩm // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2015. - Tháng 11. - Tr 94. Số 250
Bài phê bình văn học của tác giả Nguyễn Tự Lập, Hội Văn học nghệ thuật
Bắc Ninh, về tuyển tập Thơ & văn của Tân Cương.
DDC: 809.009597/NH556Đ.
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108. NGUYỄN XUÂN HÙNG. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 8. Số 179
Chùm thơ của tác giả quê ở thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.
DDC: 895.922134/TH460NG.
109. XUÂN THẬT. Thơ người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2015. Ngày 5 tháng 11. - Tr 8. Số 177
Chùm thơ của tác giả quê ở thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.
DDC: 895.922134/TH460NG.
110. Quan họ thêm tuyển thơ mới // Thời nay. - 2015. - Ngày 23 tháng
11. - Tr 12. Số 611
Nhà thơ Trần Anh Trang, quê ở Bắc Ninh, đã sưu tầm tuyển chọn và cho
ra mắt tập thơ tuyển về quan họ mang tên "Người ơi người ở...". Tập thơ được
kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ấn phẩm quà tặng giàu ý nghĩa văn hóa nghệ thuật của các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh vào dịp tết và mùa hội Xuân
2016 tới.
DDC: 895.922134/QU105H.
111. BÌNH ÂN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng
11. - Tr 8. Số 19609
Tối 6/11, đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi giọng hát hay dân ca Quan họ
Bắc Ninh năm 2014-2015.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 313).
DDC: 782.42162009597/H103B.
112. NGUYỄN ĐỨC HÀ. Thi giọng hát hay dân ca Quan họ Bắc Ninh
2015: Góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 11 tháng 11. - Tr 5. Số 19613
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, vòng Chung kết xếp hạng chương trình
"Thi giọng hát hay dân ca Quan họ Bắc Ninh 2015" đã được tổ chức thành công
tốt đẹp. Chương trình đã mang đến cho người xem những làn điệu dân ca Quan
họ mộc mạc, trữ tình trong một không gian âm nhạc truyền thống giàu chất thơ.
DDC: 782.42162009597/TH300GI.
113. SƠN TRÀ. Câu lạc bộ quan họ làng Hoài Thị // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 6. Số 179
Bài viết về Câu lạc bộ Quan họ làng Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên
Du.
DDC: 782.42162009597/C125L.
114. TIỂU ANH. Nửa thế kỷ "giữ lửa" quan họ cổ // Phụ nữ Việt Nam.
- 2015. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 15. Số 134
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Bài và ảnh về bà Nguyễn Thị Khen, 56 tuổi, ở làng Diềm, xã Hòa Long,
TP Bắc Ninh, người cần mẫn sưu tầm những câu quan họ cổ và truyền dạy cho
các thế hệ sau.
DDC: 782.42162009597/N551TH.
115. THU NGA. Nhạc sĩ Huy Du với tác phẩm cuối cùng vẫn nhớ về
quê mẹ : Tác giả - Tác phẩm // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2015. Tháng 11. - Tr 71. Số 250
Bài viết về nhạc sĩ Huy Du (1/12/1926-17/12/2007), quê ở xã Tân Chi,
huyện Tiên Du với tác phẩm cuối cùng dành tặng cho quê hương Bắc Ninh.
DDC: 780.92/NH101S.
116. LAN HƯƠNG. Gốm thời Lý Trần: Giai đoạn vàng của gốm Việt
Nam // Thời báo làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 9. Số 47
Bài viết về sự phát triển của nghệ thuật gốm thời Lý Trần được lưu giữ tại
các trung tâm gốm sứ mà đến nay vẫn còn hưng thịnh, trong đó có gốm Phù
Lãng.
DDC: 738.09597/G453TH.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
117. H.MINH. Khai quật khảo cổ khu vực nội thành Luy Lâu : Tin
văn hóa - thể thao // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 27 tháng 11. - Tr 8. Số 331
Từ ngày 1/12 đến 30/1/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp
với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tiến hành
khai quật tại khu vực thành nội Luy Lâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận
Thành trên diện tích 100m2.
DDC: 930.159727/KH103Q.
118. LÊ THÁI DŨNG. Sự tích về Hoàng phi triều Trần được tôn làm
Bà Chúa Kho // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 6. Số 310
Bài viết về sự tích, giai thoại Bà Chúa Kho triều Trần được thờ ở đền Quả
Cảm, làng Quả Cảm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh. Người dân tôn bà làm Thành
hoàng làng, còn gọi là Đức Vua Bà, Đức Giáp Ngọ, Bà chúa làng Quả Cảm hay
Bà chúa Lẫm (kho Lẫm)...
DDC: 959.7024/S550T.
119. HỒNG MINH. Một thoáng Văn miếu Bắc Ninh // Sức khỏe và đời
sống. - 2015. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 10. Số 182
Bài viết về Văn miếu Bắc Ninh, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, một
trong 6 văn miếu của Việt Nam thờ Khổng Tử, Tứ Phối và có 12 bia "Kim bảng
lưu phương" lưu danh 677 vị đại khoa quê hương Kinh Bắc.
DDC: 959.7031/M458TH.
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120. T.THƯƠNG. Hơn 32 tỷ đồng đầu tư tôn tạo Đền thờ Kinh
Dương Vương // Gia đình và xã hội. - 2015. - Ngày 2 tháng 11. - Tr 9. Số 131
Ngày 31/10, tại Đền thờ Kinh Dương Vương, xã Đại Đồng Thành, huyện
Thuận Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khởi công
công trình tu bổ Đền thờ Kinh Dương Vương. Đây là hoạt động nằm trong
chương trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể lịch sử văn hóa quốc
gia Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 305; Quân
đội nhân dân, số 19603).
DDC: 203/H464B.
121. HẢI HƯNG. Thăng trầm sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du //
TC.Bảo vệ pháp luật. - 2015. - Tháng 11. - Tr 19. Số 11
Bài viết về những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào
Nguyễn Du đồng thời đề cập đến hình ảnh người mẹ của ông là bà Trần Thị
Tần, quê xã Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, xứ Bắc Ninh, nay là tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 959.7029092/TH116TR.
122. MẠCH QUANG THẮNG. Vai trò của đồng chí Hoàng Quốc Việt
trong công tác mặt trận thời kỳ 1946-1954 // TC.Mặt trận. - 2015. - Tháng 11.
- Tr 22. Số 145
Bài viết về đồng chí Hoàng Quốc Việt, một trong những nhà lãnh đạo giữ
vững khối đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Pháp, người góp phần
quan trọng vào việc thống nhất Việt Minh - Liên Việt, người đưa ra quan điểm
đúng đắn về công tác Mặt trận.
DDC: 959.703092/V103TR.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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